Styrelsemöte för
Västerås Schackklubb

Tid:
Plats:

2006-12-06 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: Jan Eriksson, Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck, Lars Nilsson, Lars Svahn, Stefan Hildingstam

Protokoll
1. Mötets öppnande

Jan öppnade mötet kl. 18.30.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande Jan, sekreterare Urban.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes.
Restpunkter att åtgärda:
- Upprustning av toalett:
Dörrlås + lister + tröskel Lars N
Armatur behöver bytas efter att övriga åtgärder gjorda.

5. Skrivelser

- SSF:s bidragsregler ändras för 2007. En klubb måste bl.a. ha minst 5
ungdomar för att få bidrag för dem. För vår del blir utfallet av de nya
reglerna att vi totalt får något mindre bidrag än tidigare.
- Spelarregister ska in till SSF. Jan

6. Ekonomi

- Ingen ekonomisk rapport denna gång, men vi kommer att göra en
betydande förlust detta år.
- Diskuterades olika möjligheter att öka medlemsantalet och
ungdomsaktiviteter t.ex. att ha schackaktivitet i skolorna och anordna
en tävling för schackfyror under sportlovet

7. Allsvenskan

- Varken elitserien eller Mälardalsserien har match nästa omgång
(10/12). Lag 2 bortamatch mot Kungsör. Lag 3 och 4 har
hemmamatcher.
- Rasmus påpekade att vi måste se till att det finns domare på plats 15
min. före utsatt tid och att regler ska finnas framme. Viktigt att
domaren känner till regler och sina skyldigheter. Beslöts att Lars S
ser till att reglerna samlas i en pärm som ska finnas tillgänglig vid
hemmamatcher.

8. Övriga tävlingar

- Blixt&Dunder 9/12 (Rasmus) Medhjälpare Lars S. Funktionärer
finns.
- Västeråsdraget 20/1 (Erik J). Marianne, Jan och Rasmus ställer upp
som funktionärer. Fler behövs.
- S4:an semi (17/2) Christina Jonsson ny ansvarig.

9. Tävlingsbidrag

- Johan Nordebrink har begärt ett förtydligande ang. vad
tävlingsbidraget för första lagets medlemmar kan användas till.
Styrelsen beslöt att:
+ Bidraget får endast användas till startavgift, reskostnader eller logi i
samband med annan tävling än allsvenskan.
+ Intjänat bidrag kan tas ut inom två år från intjäningstillfället.
+ Om man lämnar klubben förfaller rätten att ta ut bidraget.
( Syftet med bidraget är att stimulera medlemmarna att representera
klubben vid tävlingar och därmed förbättra sin spelstyrka och ge
publicitet åt klubben)
- Styrelsen beslöt också att bifalla en ansökan från Jonas Eriksson att
betala hans startavgift i en internationell turnering i Spanien, eftersom
klubben har nytta av den erfarenhet Jonas skaffar sig. Som
motprestation ska Jonas använda material från tävlingen i sin uppgift
som tränare för våra elitjuniorer samt kort berätta om tävlingen på
årsmötet.

10. Städning Wenströmska efter tävling

- Vi har fått anmärkning på städningen av Wenströmskas matsal efter
kommuntävlingen för Schackfyran. Viktigt att golvet våttorkas
speciellt vid regnväder. Urban har pratat med Wenströmskas
vaktmästare och bett att få mer städmateriel till tävlingarna samt gett
kaffepengar till kökspersonalen som kompensation för extra städning.

11. Årsmöte

- Årsmöte hålls 22/2 2007. Urban skickar ut kallelse. Jan ser till att
kallelsen distribueras bland schackfyrorna.
- Distribution av inbetalningskort för medlemsavgift diskuterades.

12. Träningar

- Blixt-KM inkl. avslutn. 14/12. Urban informerar.
- Övriga träningar har avslutning under julveckan.
- Tisdags- och onsdagsträningarna startar igen vecka 2 (9/1 resp.
10/1) . Måndagsträningarna startar 15/1 (ej månadstävling)
- Stefan presenterade ett preliminärt program för torsdagsträningarna
våren 2007. Börjar med en treveckors snabbschackstävling –
Midvinterturneringen. Stefan återkommer med ett nytt program med
de justeringar av det preliminära programmet som beslutades.
- Rasmus beställer c:a 40 biocheckar att användas som priser bl.a. vid
månadstävlingarna.

13. Övriga frågor

- Boning av golv i lokalen sker i början av januari innan träningarna
startar.
- Stefan informerade om att Kungsör sökt SM för 2008.

14. Nästa möte

- Nästa möte blir 17/1 2007 kl. 18:30

Namnteckningar
Sekreterare:

Justeringsman:

